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Tweede Innovatietafel JBJR 

 

Datum: 7 februari 2017  

Locatie: Huis van de Stad, Gouda  

Aanwezigen: GI’s: JBwest, Leger des Heils, William Schrikker Groep JBJR  

Jeugdhulpaanbieders: Ad Astra, ASVZ, de Buitenwereld, 

Flexus, Fortagroep, Curium, Gemiva, Horizon, Kwintes, Stek, 

Yes We Can Clinics 

Sociaal teams/preventief veld: Gouda, Waddinxveen, 

Bodegraven- Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas 

ZOG Midden – Holland/Expexs 

gemeenten: Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, 

Bodegraven- Reeuwijk 

 

 

Doel innovatietafels JBJR: 

-          Gezamenlijke ontwikkeling van proces vrijwillig hulpverlening naar gedwongen kader waarbij de 

expertise van de GI`s al in een vroeg stadium ingezet kan worden en jeugdbeschermingsmaatregelen 

voorkomen kunnen worden.  

-          Betere afstemming van vraag naar (specialistische)zorg vanuit GI`s en aanbod vanuit 

jeugdhulpaanbieders waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van (formele en informele) zorg, en 

nieuwe vormen van samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders, maar ook met gezinnen zelf. 

  

Doel derde bijeenkomst 

Concreet (vanuit een praktijkcasus) aan de slag met hoe aan bovenstaande doelstelling vorm 

gegeven kan worden. 

 

Verslag bijeenkomst: 

De gemeenten Gouda en Zuidplas willen in 2017 concreet aan de slag, op basis van actuele casussen. 

Hierover zijn presentaties gegeven: 

1. Gemeente Zuidplas gaat van start met een pilot MPG  

Jelle Metz van gemeente Zuidplas heeft een toelichting op de pilot gegeven. 

Doelgroep: Multi-probleemgezinnen met voorzieningen op verschillend terrein 

Doel:  Implementatie werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur,  betere ondersteuning aan gezin,  daling 

van de zorgkosten  

2. Gemeente Gouda gaat van start met een project Duurzame Veiligheid  

Manon Brugman van gemeente Gouda heeft het project toegelicht. 

Doelgroep: gezinnen met een JBJR maatregel 

Doel: Effectief samenwerken 1g1p, door verbinden formele & informele zorg/vrijwillig & gedwongen 

terugdringen maatregelen en zorgkosten. 

3. Innovatietafel JeugdzorgPlus  

Marco van der Zwam (gem. Bodegraven Reeuwijk) heeft een korte toelichting gegeven over de 

innovatietafel JeugdzorgPlus. Vanuit de afbouw van bedden in de gesloten jeugdzorg is het van 

belang dat er gekeken wordt wat er regionaal en lokaal nodig is om de jeugdigen die ‘terugkomen’ de 
juiste plek te kunnen bieden. 
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Omgekeerd is het ook van belang dat gekeken wordt hoe, door de juiste voorzieningen 

lokaal/regionaal,  voorkomen kan worden dat jeugdigen in de gesloten jeugdzorg belanden. Hier zal 

door de verschillende partijen: GI- instellingen voor gesloten JZ- jeugdhulpaanbieders- sociaal teams 

naar gekeken worden. 

Aan de slag met een casus: 

In groepen is een (complexe) praktijkcasus vanuit de verschillende rollen (sociaal team, GI, gezin, 

school, Raad vd Kinderbescherming, politie, Wmo-consulent) besproken. De volgende vraag moest 

beantwoord worden:  Wat is er nodig om deze kinderen thuis te laten wonen? 

Ieder beoordeelde vanuit zijn/haar rol de veiligheidssituatie en gaf aan hoe groot de betrokkenheid 

vanuit de rol zou moeten zijn. Vervolgens werd uitgewisseld welke krachten/kansen er zijn en welke 

belemmeringen/risico’s ieder vanuit zijn/haar rol zag. 

Plenair is vervolgens gekeken naar wat er opvalt aan de hand van de volgende vragen: 

- Waar was discussie en waar overeenstemming over?  

- Welke 3 aandachtspunten ziet iedere groep zag voor transformatie. 

Belangrijkste conclusies daaruit: Heel verschillende kijk op de veiligheidssituatie in het gezin. Dit 

bepaalt ook (inschatting van de haalbaarheid van) vervolgacties.  

Discussie was er verder over wie de knopen doorhakt. Door de verschillende kijk op de zaak en 

daarmee verschil van mening over wat nodig is kan dit leiden tot impasse in besluitvorming.  

Discussie was er ook over of de kinderen in huis kunnen blijven, evt. met extra ondersteuning, of dat 

juist uithuisplaatsing beter is, evt. kinderen en moeder samen. 

Kansen worden er gezien in het meer betrekken van het netwerk, en bijvoorbeeld deeltijdpleegzorg 

inzetten, extra inzet in het gezin ter ondersteuning. 

Zie verder de bijlage. 

Vervolg: 

Dit jaar staan er nog een drietal innovatietafels gepland: 

- 23 mei 9.00 -11.00 uur: Innovatietafel JeugdzorgPlus 

- 13 juni 9.00 -11.00 uur: Innovatietafel GI en Sociaal teams over op- en afschalen van vrijwillig 

naar gedwongen 

- 31 oktober 9.00 -11.00 uur: Innovatietafel GI- Sociaal teams- Jeugdhulpaanbieders 

 

 


